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INLEIDING
In module 4 “Wetten en Regels” van de opleiding BFH wordt uitgelegd hoe de kynologie in
binnen- en buitenland georganiseerd is. Daarin wordt ook ingegaan op de wetten en regels
die van belang zijn voor het fokken van honden. Daarbij is het belang van het Kynologisch
Reglement uitgelegd, meestal afgekort tot het KR, zoals dat te vinden is op de website van
de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/
In module 10 wordt verder ingegaan op de reglementen omtrent tentoonstellingen. Ook
hiervoor is het KR van belang.
Hoofdstuk IV van het KR gaat alleen over tentoonstellingen en alles wat daarmee te maken
heeft. Kennis hierover is daarom onmisbaar voor deze module. Maar ook hoofdstuk I met de
Algemene Bepalingen moet goed gelezen worden: met name artikel 1.4 met de uitleg van
gebruikte termen en uitdrukkingen.
Omdat het KR regelmatig wijzigingen kent is de tekst van hoofdstuk IV hier niet
weergegeven. Van de cursisten wordt verwacht dat ze het KR zelf via de site van de Raad
(houdenvanhonden.nl) downloaden en bestuderen. In deze tekst wordt daarom slechts in
aanvulling kort stilgestaan bij de reglementen die voor een tentoonstelling gelden.
De taken van de ringmedewerker worden uitgebreider uitgelegd en besproken, omdat het
slagen voor deze module tevens als diploma voor ringmedewerker geldt. Het wordt
daarnaast sterk aanbevolen om praktijkervaring als ringmedewerker op te doen: de praktijk is
een onmisbare aanvullende leerschool. Zeker voor examenkandidaten die verder willen gaan
met de opleiding Exterieur & Beweging is ervaring in de ring nodig, want voor het halen van
de E&B wordt als voorwaarde gesteld dat de kandidaat minstens 10 keer als
ringmedewerker actief is geweest. Daar kan uiteraard nu al mee begonnen worden.
De taken van de ringmedewerker worden uitgebreider uitgelegd en besproken, omdat het
slagen voor deze module tevens als diploma voor ringmedewerker geldt. Verder wordt
ingegaan op de ethiek en regels die gelden voor keurmeesters.

TENTOONSTELLINGEN
Verschillende tentoonstellingen
Hondententoonstellingen zijn onder te verdelen in CACIB shows, CAC-shows,
Kampioenschaps-clubmatches (KCM) en Clubmatches.
Ook worden er speciale shows voor jonge honden en/of veteranen georganiseerd. Hiervoor
gelden dezelfde regels als voor de Clubmatches.
De CACIB-show wordt ook een internationale show genoemd en staat open voor alle door
de FCI erkende hondenrassen. Behalve deze internationaal erkende rassen zijn ook
hondenrassen welkom die alleen nationaal, dus in dit geval in Nederland erkend zijn.
Deze rassen kunnen wel het CAC krijgen maar natuurlijk geen CACIB.
Ze doen ook niet mee aan de Best in Show competitie, maar strijden in een eigen competitie
in de erering voor de beste van de nationaal erkende rassen.
CACIB staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté. Vrij vertaald
is dit een bewijs dat de hond geschikt is voor een internationale schoonheidsprijs. Deze
geschiktheidsbewijzen of certificaten zijn te winnen op een CACIB-show. Voor een
internationale kampioenschapstitel zijn 4 van zulke certificaten nodig, behaald in 3
verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters. Tussen de eerste en de laatste
behaalde CACIB moet minstens 12 maanden liggen.
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Een CACIB is alleen te halen in de tussenklasse, de open klasse, de gebruikshondenklasse
en de kampioensklasse. De Jongste Puppy-, de Puppy-, de Jeugd- en de Veteranenklasse
zijn dus uitgesloten van het CACIB.
Een CACIB-show is altijd tegelijk ook een CAC-show, maar er zijn ook CAC-shows die geen
CACIB zijn. CAC staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat. Een CAC-show is een
nationale show, waar certificaten voor nationale titels te winnen zijn. Een CAC-show kan
voor alle rassen zijn, maar er zijn ook shows die zich beperken tot bijvoorbeeld een
rasgroep, of tot aanverwante rassen.
Het CAC wordt gegeven aan de beste reu en de beste teef van een ras, tenminste als deze
een Uitmuntend gekregen heeft. In tegenstelling tot de CACIB’s dingen komen voor het CAC
ook de jeugd- en veteranenklasse in aanmerking.
KCM staat voor Kampioenschapsclubmatch. Dat betreft een show georganiseerd door een
rasvereniging. Ook hier zijn CAC’s te behalen.
Op een Clubmatch zijn geen punten voor kampioenschapstitels te winnen. Onder deze
noemer vallen alle bijeenkomsten waarbij de deelnemende honden op hun schoonheid
geplaatst worden, behalve de bovengenoemde CACIB, CAC of KCM’s. Deze Clubmatches
worden meestal georganiseerd door Kynologen Clubs/Verenigingen of rasverenigingen.
Kwalificaties zijn op een Clubmatch niet verplicht, waardoor het een belangrijke mogelijkheid
is voor beginnende keurmeesters om ervaring op te doen.
Klassenindeling
Voor de verschillende soorten tentoonstellingen zijn de volgende klassen mogelijk, waarbij V
staat voor verplicht en O als optioneel.
KLASSEN
Jongste Puppyklasse
Puppyklasse
Jeugdklasse
Tussenklasse
Openklasse
Gebruikshondenklasse
Kampioensklasse
Veteranenklasse
Fokkersklasse
Collectieve klassen:
Fokkerijklasse
Koppelklasse
Nakomelingenklasse

CAC
O
O
V
V
V
V
V
V
NVT

CACIB
O
O
V
V
V
V
V
V
NVT

KCM
O
O
V
V
V
V
V
V
O

CM
O
O
V
V
V
V
V*
V
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

V* alleen verplicht bij een Clubmatch georganiseerd door een bij de Raad van Beheer aangesloten
rasvereniging.

a.
b.
c.
d.
e.

Jongste puppyklasse: van 4 maanden tot 6 maanden
Puppyklasse: van 6 maanden tot 9 maanden
Jeugdklasse: van 9 maanden tot 18 maanden
Tussenklasse: van 15 maanden tot 24 maanden
Open klasse: vanaf 15 maanden
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f.

g.

h.
i.

Gebruikshondenklasse: van 15 maanden en waarvoor de Raad van Beheer of,
indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door het desbetreffende verwante
lichaam een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 is afgegeven;
Kampioensklasse: van 15 maanden en in het bezit van een nationale of internationale
F.C.I. Kampioenstitel, dan wel door een door de F.C.I. erkende partner kennelclub
verstrekte nationale Kampioenstitel
Fokkersklasse: honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en die in
eigendom zijn van en gefokt zijn door de Exposant;
Veteranenklasse: vanaf 8 jaar

De Collectieve Klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd:
a.

b.
c.

Fokkerijklasse: minimum drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit,
ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in
diens eigendom;
Koppelklasse: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan
dezelfde persoon eigenaar is;
Nakomelingenklasse: een reu of teef met minimaal en maximaal vijf van zijn/haar
nakomelingen uit de eerste generatie, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom.

Voor het inschrijven in de Kampioensklasse moet de exposant bij de inschrijving de
bevestiging van het kampioenschap tonen, anders wordt de hond in de Open Klasse
ingedeeld.
Bij de Gebruikshondenklasse moet een gebruikshondenverklaring worden getoond die kan
worden aangevraagd bij de kennelclub van het land waar de exposant woont. Wordt dat niet
gedaan, dan wordt de hond in de Open Klasse ingeschreven. Gebruikshonden kunnen
jachthonden zijn, maar ook honden met IPO (zoals pakwerk, speuren of reddingswerk),
windhonden, veedrijvers (herding) en waterwerkers. Voor elk type bestaan specifieke eisen
waaraan voldaan moet worden om als gebruikshond erkend te worden. Welke eisen dat
precies zijn is terug te vinden op de site van de Raad van Beheer:
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-jehond/gebruikshondenverklaring/
Voor de Collectieve Klassen geldt dat alleen meegedaan mag worden als de hond ook in
een andere klasse is ingeschreven.

KAMPIOENSCHAPSTITELS
Om Nederlands kampioen te worden heeft een hond 4 CAC’s nodig, behaald bij 2
verschillende keurmeesters. Bij het behalen van de laatste CAC moet de hond minstens 27
maanden zijn. In tegenstelling tot de CACIB’s doen voor een CAC ook de jeugdklasse en de
veteranen mee voor de punten. Een CAC geldt als één punt, een reserve CAC als een kwart
punt. Slechts één van de vier te behalen punten mag bestaan uit kwart punten.
Er bestaan twee mogelijkheden om dubbele punten te halen. Dat kan gebeuren door een
kampioenschapsbewijs op een KCM te halen of op de Winnertentoonstelling. Voor dubbele
punten op een KCM moeten er wel 20 of meer honden van het ras of variëteit zijn
ingeschreven en er tenminste 16 honden aan de keuringen meedoen.
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Wordt één van deze aantallen niet gehaald, dan zal de winnaar maar één CAC krijgen.
Worden de aantallen gehaald, dan telt het CAC dubbel. Een reserve CAC geldt op de
Winner gewoon als een kwart punt, op een KCM als een heel punt.
Om Internationaal Kampioen te worden heeft een hond vier CACIB’s nodig, gehaald in drie
verschillende landen onder tenminste drie verschillende keurmeesters. Het laatste punt moet
gehaald worden tenminste 12 maanden na het eerste.
Gebruikshonden- en jachtrassen kunnen de titel krijgen na twee CACIB’s, mits het gebeurt in
twee verschillende landen onder twee verschillende keurmeesters. Die honden moeten wel
aan erkende gebruikshonden tests voldaan hebben.

Gebruikshonden van rassen die in hun rasstandaard hebben staan dat ze een proeve
van bekwaamheid afgelegd moeten hebben kunnen ook voor het CIE in aanmerking
komen, het Championnat International d’Exposition.
Over de verschillende regels omtrent werkhonden en kampioenschappen is alles
terug te vinden bij de FCI:
http://fci.be/en/FCI-International-Championship-41.html
Mocht de winnaar van het CAC of CACIB al kampioen zijn, dan schuiven de punten door
naar de winnaar van het reserve CAC of het reserve CACIB. Bij het CAC gebeurt dat
automatisch door de Raad van Beheer. Voor het CACIB vraagt de Raad dit aan bij de FCI
die dit verder verwerkt. Voor de reserve CACIB’s of voor eventueel doorgeschoven CACIB’s
gebeurt dit niet automatisch, en moet de eigenaar zelf actie ondernemen.
De titel “Nederlands Jeugdkampioen” kan een hond behalen wanneer er drie keer een 1
Uitmuntend gehaald is in de Jeugdklasse bij twee verschillende keurmeesters. Dit kan
worden behaald op een Nederlandse CACIB-, CAC-show of KCM. De titel “Nederlands
Jeugdkampioen” levert 1 CAC punt op. Hiervoor moet wel het Nederlands
Jeugdkampioenschap worden aangevraagd (en betaald) omdat dat anders niet in de
database van de Raad geregistreerd staat.
De titel “Veteranenkampioen” wordt verleend aan een hond die drie maal de eerste plaats
met Uitmuntend gehaald heeft in de veteranenklasse, ook weer op een Nederlandse CACIB, CAC- of KCM, onder minimaal 2 verschillende keurmeesters. Ook de titel “Nederlands
Veteranenkampioen”, mits aangevraagd bij de Raad van Beheer, geldt als 1 CAC punt.
Verdere titels die in Nederland te halen zijn betreft de titel “Winner”, “Jeugdwinner” en
“Veteranenwinner” en Benelux-titels. Meer hierover is te vinden in het KR artikel IV.47.
Een bijzonder show is de Hond van het Jaar Show. Een hond kan daar alleen op uitnodiging
aan deelnemen. Daarvoor moet de hond op een CAC- of CACIB-show bij de eerste drie van
een rasgroep zijn gekozen, een KCM gewonnen hebben òf beste van het ras zijn geworden
op de “Nationale”, de CAC-show voor de Nederlandse rassen. De hond die de “Hond van het
Jaar-Show” wint, krijgt de titel “Hond van het Jaar” gevolgd door het betreffende jaartal.

Kwalificaties
De keurmeester keurt een hond naar de betreffende rasstandaard en geeft de hond één van
de volgende kwalificaties:
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•

Uitmuntend: voor honden die zodanig aan de standaard voldoen dat een geringe
afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet verstoort en de kwaliteit van de
hond zodanig is dat hij voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen;

•

Zeer Goed: voor honden die in het algemeen aan de standaard voldoen maar door
enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld verstoren, niet voor de kwalificatie
“uitmuntend” in aanmerking komen;

•

Goed: voor honden die nog wel aan de standaard voldoen maar door verschillende
afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet
voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen;
Matig: voor honden die in te geringe mate aan de standaard voldoen of door een zeer
ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

•
•

Niet Te Beoordelen: deze kwalificatie wordt gebruikt voor een hond die niet wil lopen,
mank is, steeds tegen de exposant opspringt of de ring probeert te verlaten,
waardoor het onmogelijk is het gangwerk te beoordelen, of die de beoordeling van
gebit, bouw, staart of testikels onmogelijk maakt, of welke reden dan ook die het de
keurmeester onmogelijk maakt de hond goed te beoordelen. De keurmeester maakt
wel een keurverslag en vermeldt daarin de reden van het “niet te beoordelen”.

•

Diskwalificatie: honden die niet aan de standaard voldoen, die een volgens de
standaard diskwalificerende fout vertonen of ernstige anatomische afwijkingen
hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad (onder meer conform
de FCI regels), worden gediskwalificeerd.

De keurmeester neemt naast de standaard ook de regels die daarover gemaakt zijn en
vastliggen in de Nederlandse “gedragscode voor exterieurkeurmeesters” in acht, de
Rasspecifieke instructies en de internationale regels vastgesteld door de FCI.
Voor Jongste Pups en Pups gelden andere kwalificaties. Zij kunnen een VeelBelovend,
Belovend of Weinig Belovend halen. Voor de beste Pup of beste Jongste Pup van het ras,
dus voor degene die naar de erering mag, geldt dat die een Veel Belovend gehaald moet
hebben.
Een keuring gebeurt steeds in de volgorde Jongste Puppy-, Puppy-, Jeugd-, Tussen-, (bij
een KCM ook: Fokkers- ), Open-, Gebruikshonden-, Kampioens- en als laatste de
Veteranenklasse en begint met de reuen. Als alle klassen geweest zijn wordt de beste reu
gekozen. Hiervoor worden de als eerste geplaatste honden uit de Jeugdklasse, de
Tussenklasse, de Gebruikshondenklasse, de Openklasse, de Kampioensklasse en de
Veteranenklasse opgeroepen, MITS die een uitmuntend behaald hebben. De keurmeester
kiest hier de beste uit, die daardoor beste reu wordt en het CAC krijgt. Uit de klasse waar de
beste reu vandaan komt wordt de als tweede geplaatste hond opgeroepen, mits die een
uitmuntend had. De keurmeester kiest nu uit al deze reuen de hond die het reserve-CAC
krijgt.
Zoals eerder vermeld komen voor een CACIB alleen honden uit de Tussenklasse, de
Openklasse de Gebruikshondenklasse en de Kampioensklasse in aanmerking.
Hieruit volgt dat het wel eens ingewikkeld kan zijn welke hond het CACIB krijgt, en welke het
reserve-CACIB. Hierbij wordt later in deze module bij de “Richtlijnen voor Ringmedewerkers”
uitgebreid stil gestaan.
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Hierna begint de keuring van de teven. Dit gaat volgens dezelfde procedure, zodat ook hier
uiteindelijk een hond gekozen wordt die beste teef wordt.
Voor de BOB, de Best Of Breed komen de beste reu en de beste teef in de ring. De winnaar
van deze twee wordt BOB en mag naar de erering. De ander wordt de BOS genoemd,
oftewel de Best Opposite Sex.
Pas na het bepalen van de BOB worden de keuringen voor beste jongste pup, beste pup,
beste jeugdhond, beste gebruikshond, beste veteraan van het ras gedaan.
Als de beste jeugdhond, beste veteraan of de beste gebruikshond namelijk BOB wordt, is
verkiezing voor beste jeugdhond/veteraan/gebruikshond niet meer nodig, want de BOB is
dan automatisch de beste.
Voor beste jongste puppy en beste puppy kan hier eventueel een uitzondering op gemaakt
worden, wat regelmatig gebeurt als de dag vordert, of wanneer de temperatuur in een hal
oploopt. Bij veel tentoonstellingen is er voor de beste jongste pup, beste pup, beste
jeugdhond of beste veteraan van een ras een keuring in de erering, maar dat is per
tentoonstelling verschillend.
De BOB is verplicht naar de erering te gaan, maar de andere “beste” honden niet. Als de
jeugdhond BOB is geworden en daardoor meteen beste jeugdhond mag deze hond naar de
groepskeuring èn naar de erering voor beste jeugdhond. Mocht het een Nederlands ras
betreffen dan is het zelfs mogelijk dat deze hond drie keer in de erering te zien is, omdat er
vaak een verkiezing van beste van de Nederlandse rassen is.

De BOB vertegenwoordigt het ras in de erering. Wanneer het een FCI-erkend ras is gaat de
BOB naar de betreffende rasgroepkeuring. De hond die winnaar wordt van de rasgroep
wordt BIG genoemd, Best in Group. Uiteindelijk staan op het eind van de show als
apotheose de 10 rasgroepwinnaars bij elkaar in de ring, om te dingen naar de BIS, de Best
In Show. De plaatsingen in de erering verschillen per tentoonstelling. Soms worden alle 10
winnaars van de rasgroepen geplaatst, soms alleen nummer 1, 2, 3 en 4, soms alleen
nummer 1 en 2.
De BOB van elk Nationaal Erkend Ras gaat naar een aparte erekeuring voor de Beste van
de Nationaal Erkende Rassen maar doet niet mee voor de BIS.
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RICHTLIJNEN VOOR RINGMEDEWERKERS
De ringmedewerkers vervullen in de ring een belangrijke taak. Voor de exposant zijn zij,
misschien nog wel meer dan de keurmeester, het visitekaartje van de organisatie. De
ringmedewerkers zijn het gezicht naar buiten toe en bepalen daardoor mede het gezicht van
de hele kynologie. Dat is een verantwoordelijke taak, waarover niet te makkelijk gedacht
moet worden. Niet alleen moet een ringmedewerker de regels goed kennen en de taken die
nodig zijn voor een goede afhandeling van de keuringen beheersen, maar dat ook
vriendelijk, respectvol en klantgericht zijn. Wat humor, souplesse en enig inlevingsvermogen
naar de exposant komt de sfeer in de ring ten goede, en is bevorderlijk voor een soepel
verloop van de keuringen.
Niet elke exposant kan blij gemaakt worden met een eerste plaats, maar de
ringmedewerkers kunnen er door servicegerichtheid voor zorgen dat het tenminste toch een
prettige dag was. Vergeet niet dat de exposanten behoorlijk betaald hebben! Een goede
samenwerking in de ring is van groot belang. Dat geldt voor de keurmeester, maar zeker ook
voor de ringmedewerkers onderling.

Er zijn een stel regels waar een ringmedewerker aan gebonden is:
•

Een ringmedewerker mag geen hond uitbrengen of in bezit hebben in de ring/bij
dezelfde keurmeester waar hij/zij in functie is. Dit geldt ook voor gezinsleden of
personen waarmee hij/zij samen een huishouding vormt.

•

Een ringmedewerker mag de ring waarin hij/zij werkzaam is niet verlaten om in een
andere ring en/of bij een andere keurmeester een hond voor te brengen.

•

Tijdens de keuringen onthoudt elke ringmedewerker zich van commentaar richting de
keurmeester.
Tijdens de keuringen onthoudt elke ringmedewerker zich van commentaar op de
honden en/of exposanten.

•

Regelmatig zijn er stagiaires, aspirant-keurmeesters, in de ring aanwezig, de.
Het is in sommige gevallen toegestaan dat een stagiaire in dezelfde ring ook als
ringmedewerker werkt, behalve als het ras gekeurd wordt waar de stage bij gelopen wordt.
Een stagiaire heeft zich aan heel wat regels te houden: behalve de gedragscode voor
keurmeesters gelden ook de regels zoals opgesteld in het stageprotocol. Het belangrijkste is
dat een stagiaire nooit de keuring mag verstoren en dat er nooit de indruk mag ontstaan dat
de stagiaire de keurmeester beïnvloedt.
De exacte regels zijn te vinden op de site van de Raad van Beheer:
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/keurmeesters/3.-2019-01-14stageprotocol.pdf
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We onderscheiden drie functies:
• Ringmeester
• Commissaris
• Schrijver
Die drie functies staan niet los van elkaar. De keuringen in de ring verlopen het beste
wanneer de ringmedewerkers collegiaal en prettig samenwerken.
Steeds vaker wordt op shows gewerkt met een iPad of laptop. Dat werkt zo makkelijk en
duidelijk dat de functie van commissaris overbodig wordt. Een commissaris is ook niet altijd
nodig als er maar één of in ieder geval weinig rassen in de ring gekeurd worden. In dat geval
is de administratieve rompslomp na elk ras beperkt, waardoor de commissaris niet zo veel te
doen heeft. Ook voor de ringmeester betekent minder rassen meestal minder drukte. De
hoeveelheid werk voor de schrijver blijft gelijk, of er nu veel of weinig rassen in de ring
komen.
Wanneer er geen commissaris in de ring is maken de ringmeester en schrijver van tevoren
afspraken over hoe de taken verdeeld worden, zodat de administratieve afhandeling van de
keuring zo vlot mogelijk verloopt.
Volgens de nieuwe uitvoeringsregels voor het organiseren van tentoonstellingen moeten er
bloktijden aangegeven worden: er wordt in de catalogus en soms online vermeld of een ras
voor, of juist na 12.00 uur gekeurd wordt. In dat geval mag niet eerder met de keuring
begonnen worden dan is aangegeven.
Mocht de keurmeester eerder klaar zijn, dan moet een pauze ingelast worden en kan pas
met de volgende raskeuring begonnen worden op het eerder aangegeven tijdstip. Wanneer
exposanten komen vragen hoe laat, buiten deze bloktijden om, hun ras aan de beurt is, is
het raadzaam daarover geen uitspraken te doen. Een keurmeester kan snel of traag zijn. Op
tijd in de ring zijn is de verantwoordelijkheid van de exposant: de keurvolgorde staat in de
catalogus en zij moeten zelf in de gaten houden wanneer ze aan de beurt zijn.
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Er zijn per ras drie kaarten in de ring aanwezig. Hierop worden de catalogusnummers van de
deelnemende honden geprint en worden de uitslagen en plaatsingen ingevuld. De
belangrijkste, de witte kaart, gaat naar de Raad van Beheer, de groene is voor de
keurmeester, geel is voor de ringmeester. Spreek voor aanvang van de keuring af wie de
witte kaart invult. Soms heeft een organisatie afwijkende kleuren. Onderaan het papier staat
duidelijk vermeld welke kleur voor wie bestemd is.
Ook zijn er per ras kwalificatiekaarten aanwezig voor het CAC, BOB, CACIB, Beste Pup en
dergelijke. Die moeten worden ingevuld met de gegevens van de betreffende hond en gaan
samen met het originele keurverslag na afloop van de keuring naar de exposant.
De kaart voor de BOB, beste Pup, beste Jeugdhond enzovoort zijn het toegangsbewijs voor
de erering. De kaarten met CAC, CACIB, reserve CAC en reserve CACIB zijn zeer belangrijk
want ze zijn nodig bij het aanvragen van een kampioenschap, onder voorbehoud van
toekenning door de Raad van Beheer c.q. de FCI.

DE RINGMEESTER
De ringmeester heeft in de ring de leiding, maar staat altijd in dienst van de keurmeester. De
ringmeester is voor de exposant de meest zichtbare ringmedewerker en speelt daardoor een
grote rol in het bepalen van de sfeer. De ringmeester zorgt ervoor dat voor de keurmeester
en de exposant de keuringen soepel, prettig en correct verlopen. Daarvoor moet opgelet
worden of de collega’s in de ring misschien hulp nodig hebben. Zeker wanneer er geen
commissaris aanwezig is helpt de ringmeester de schrijver met het afhandelen van de
administratie.
Als er problemen opdoemen die niet door de ringmedewerkers zelf kunnen worden opgelost,
dient altijd eerst contact opgenomen te worden met het secretariaat van de organisatie,
zodat daar het probleem opgelost kan worden. Mocht het nodig zijn om een gedelegeerde
erbij te roepen, dan kan dat alleen gedaan worden door het secretariaat. Ringmedewerkers
mogen nooit zelf een gedelegeerde op laten roepen. Als een ringmedewerker meent dat het
probleem een zaak is waar een gedelegeerde bij moet komen, meldt hij dit direct bij het
secretariaat. Zij kunnen dan bepalen of ze eerst zelf naar de ring gaan of gelijk samen met
de gedelegeerde naar de ring komen. Dit geldt dus ook wanneer een exposant of bezoeker
een klacht heeft over een ingeschreven hond.

De ringmeester kiest nooit partij, maar verwijst naar het secretariaat en geeft de klacht zeker
niet door aan de keurmeester.
De ringmeester is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en de correcte
afhandeling van de uitslagen in de ring. Daarom ondertekent naast de keurmeester ook de
ringmeester de witte kaart die naar de Raad van Beheer gaat en neemt de ondertekende
gele kaart mee naar huis.
In het onverhoopte geval van een geschil tussen de ringmeester en de keurmeester dient
altijd de organisatie van de tentoonstelling, het tentoonstellingssecretariaat, gewaarschuwd
te worden.
De wet omtrent couperen is momenteel aan veranderingen onderhevig. Er is hevige
discussie over wat er nu wel en wat niet wettelijk is toegestaan.
Op dit moment (september 2019) is het wettelijk niet toegestaan gecoupeerde honden te
showen, tenzij ze uit landen komen waar dit is toegestaan. Vooralsnog wordt er ook een
uitzondering gemaakt voor couperen als dat is gebeurd in een land waar het wel is
toegestaan.
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Maar de Raad van Beheer heeft hierover een opvallende uitspraak gedaan:
“Tentoonstellingsorganisaties zijn vrij om per individueel geval honden met gecoupeerde
staart toe te laten.” Dat betekent dat de toelating van gecoupeerde honden per show kan
verschillen.Overigens zou handhaving op het verbod vanuit een andere hoek nog mogelijk
zijn: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die de handhaving op deze zaken
behartigt, liet in deze discussie weten dat het coupeerverbod door hen gehandhaafd zal
worden. Dat betekent dus dat zowel de organisatie als de deelnemer een risico loopt, mocht
een organisator gecoupeerde honden toelaten. Zowel organisatoren als deelnemers moeten
hierin dus een risico-afweging maken.

Het gevolg hiervan voor ringmedewerkers is dat zij bij elke show opnieuw zullen moeten
vragen welke regels er ten aanzien van couperen op de betreffende show zullen worden
gehanteerd.
De minister van LNV en de Tweede Kamer zijn overigens van mening dat gecoupeerde
dieren onder geen enkele voorwaarde zouden moeten worden toegelaten op evenementen.
De verwachting is dat nieuwe maatregelen met 1 januari 2020 van kracht zullen worden.

VOOR DE KEURINGEN
Voor aanvang van de keuringen controleert de ringmeester de ring op ongeregeldheden
zoals spijkers, schroeven, glas en dergelijke en deze worden verwijderd.
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Indien een ring van vloerbedekking is voorzien moet worden gecontroleerd of deze goed vast
zit. Mocht er twijfel zijn of de ring voldoet aan de gestelde regels dan wordt dat direct
doorgegeven aan de organisatie.
De ringmeester controleert met de schrijver en commissaris de ringbescheiden.
Er moeten plaatsingsbordjes aanwezig zijn, schoonmaak/opruimmateriaal voor kleine
ongelukjes, en voor kleine rassen moet er een tafel in de ring aanwezig zijn waarop de
honden geplaatst en gekeurd kunnen worden. Ingeval er geen commissaris aanwezig is
controleert de ringmeester de papieren. Per ras moeten de witte kaarten, alle kwalificatie
kaarten, de in te vullen keurverslagen en de RSI formulieren aanwezig zijn.
De ringmeester/commissaris vult het bord in met de rassen in dezelfde volgorde zoals die
voorin de catalogus bij de ringindeling is aangegeven. Van deze volgorde mag niet worden
afgeweken. Let ook op de indeling van de klassen: deze moeten op catalogusvolgorde.
Alleen het secretariaat kan bepalen dat hiervan mag worden afgeweken.
Wanneer een exposant naar de ring komt met het verzoek om de hond in een andere klasse
te zetten verwijst de ringmeester naar het secretariaat. De toestemming voor een wijziging
van klasse kan alleen gegeven worden door het hoofdsecretariaat, ook als het een duidelijke
fout lijkt. In de ring ontvangt u dan een wijzigingsbriefje van het secretariaat waarop precies
staat welke wijziging moet worden doorgevoerd en in welke volgorde de hond moet worden
gekeurd.
Dit wijzigingsbriefje moet bij de andere papieren worden bewaard en worden meegegeven
met de overige papieren.

TIJDENS DE KEURINGEN
In de ring mogen tijdens de keuring alleen de keurmeester, de ringfunctionarissen en de
exposanten met hun honden zijn. De ringmeester ziet hier op toe. Dat betekent ook dat geen
honden van toeschouwers binnen de lijnen van de ring zitten: de ringmeester verzoekt de
toeschouwers vriendelijk de hond aan de buitenkant van de ring te laten.
Fotografen nemen soms wat veel vrijheid. Tijdens de keuringen mogen ze niet in de ring,
maar wanneer de honden geplaatst zijn kan het in overleg met de keurmeester wel worden
toegestaan.
De gedelegeerde van de Raad van Beheer heeft altijd toegang tot de ring, net zoals leden
van het Honden Welzijn Team.
Tijdens de keuringen maakt de ringmeester gebruik van de gele kwalificatiekaart. Elk ras dat
in de ring komt heeft zijn eigen kaart, en hierop staan per ras alle klassen en bijbehorende
nummers. De ringmeester vult op deze kaart ook de kwalificaties en later de plaatsingen in.
De ringmeester zorgt ervoor dat de exposanten klaar staan voor hun keuring. Het is jammer
wanneer tijd die aan het keuren besteed zou moeten worden ingekort wordt door het
wachten op exposanten. Tijdens de keuring van de ene klasse zorgt de ringmeester er
daarom voor dat de volgende klasse klaar staat om de ring te betreden.
De exposanten worden gecontroleerd op hun nummer, en indien nodig op de juiste volgorde
gezet. Indien er nummers ontbreken kan overlegd worden met de schrijver of commissaris:
misschien is er een afmelding bekend.
Naar afspraak met de keurmeester kan de keuring beginnen met één of meerdere ronden
lopen, waarnaar de eerste exposant voor de keurmeester komt.
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Bespreek met de keurmeester wat deze van de exposant verwacht, zodat de exposant
daarbij, indien nodig, geholpen kan worden.
Communiceer regelmatig met de schrijver over welk nummer aan de beurt is, zeker bij
mogelijke afwezigen waardoor nummers verspringen. Het is een administratieve ramp
wanneer het verslag bij het verkeerde nummer geschreven wordt.
Zorg voor wat ruimte tussen de honden, zeker als het gaat om reuen. Sommige exposanten
proberen hun concurrenten te hinderen door geen afstand te bewaren. De ringmeester zal
dan vriendelijk corrigerend optreden.
De ringmeester heeft een belangrijke taak in het bewaken van de welzijnsregels van de
honden. Dit betreft de regels die te vinden zijn in de Rasspecifieke Instructie; daarin staat
een reeks algemene welzijnsregels waaraan de exposant, maar ook de keurmeester zich
moet houden. Simpel gezegd moet de ringmeester opletten dat de honden goed behandeld
worden.
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Zo moet gelet worden op te strakke riempjes, waardoor de honden zo goed als opgetild
worden en nauwelijks meer adem kunnen halen. Bij het op de tafel tillen van kleinere rassen
moet dat diervriendelijk gebeuren en moet opgetreden worden bij het optillen aan de staart.
Wanneer een exposant de hond met een voet of knie corrigeert moet daar tegen worden
opgetreden. Hoe een handler zijn hond wil neerzetten is vrij, er zijn geen speciale regels
voor. Wel mag de ringmeester in overleg met de keurmeester aangeven hoe ver de handler
de hond van de tafel moet neerzetten.
Ooit is het misverstand ontstaan dat de honden allemaal in dezelfde richting gepresenteerd
moeten worden: hoewel een keurmeester daarom kan verzoeken staat er niets over in de
reglementen.

De ringmeester draagt er zorg voor dat er geen double-handling plaatsvindt. Hiermee wordt
bedoeld: het op enigerlei wijze, die voor anderen hinderlijk is, van buiten de ring de aandacht
van de hond in de ring trekken. Hoewel de regels voorschrijven dat double-handling niet is
toegestaan, wordt in de landen om ons heen hier veel minder op gelet. Zelfs keurmeesters
zien soms graag een beetje double-handling omdat de hond zich dan mooier toont. Het is
daarom aan te raden een beetje soepel om te gaan met toepassen van de regel en met
ingrijpen. De grens ligt bij of het hinderlijk is of niet. Zo gauw andere honden in de ring
onrustig worden gaat dat ten koste van de objectiviteit.
Het is in elk geval van belang ervoor te zorgen dat – mochten er problemen ontstaan in de
ring – de ringmedewerkers niet de oorzaak zijn.
Het is niet toegestaan eerder verkregen onderscheidingen (medailles, kampioenskruizen,
rozetten enz.) in de ring te dragen of aan de hond te gespen. Bij constatering hiervan moeten
deze zaken direct verwijderd worden.
Vroeger was reclame op kleding niet toegestaan, maar deze regel is sinds lange tijd
afgeschaft. Het kan voorkomen dat er in een klas erg veel honden zijn waardoor de ring te
vol wordt. Nadat de keurmeester de hele klasse heeft bekeken om een overzicht te hebben
van alle honden kan worden besloten de klasse te splitsen zodat exposanten niet te lang in
de ring hoeven te staan en er meer ruimte voor de honden is. Overleg dit altijd eerst de
keurmeester.
Bij buitenshows zal het vaker nodig blijken om een klasse gedeeltelijk uit de ring te laten
gaan, ook al is de klasse niet groot. Door grote hitte, of juist door stevige regen kan het een
wijs besluit zijn de honden tijdelijk de ring te laten verlaten en een schuilplaats te zoeken.
Natuurlijk is het wel van belang dat de exposanten in de buurt blijven en opletten wanneer ze
weer in de ring moeten zijn.
Soms wordt een hond tijdens de keuring tijdelijk aan een andere handler overgedragen. Dat
kan zijn omdat de exposant meerdere honden heeft ingeschreven en uitkomt in één of
meerdere klassen of verschillende ringen. Ook zijn er invalide of mindervalide exposanten
die het lopen met de hond liever aan een ander overlaten. Dit wisselen is toegestaan, al
moet erop gelet worden dat het juiste nummer gedragen wordt en dat de keurmeester van
een wissel op de hoogte gesteld wordt.
Hoewel het de eigen verantwoordelijkheid van een exposant is om op tijd in de ring te zijn is
het wel prettig als de ringmeester daar bij helpt. Tijdens de keuring van de ene klasse kan de
ringmeester al proberen de volgende klasse bij de ingang van de ring bijeen te roepen. Dat
gebeurt eigenlijk altijd door het roepen van de klasse of de nummers. Hoe het ook gedaan
wordt, alles is goed zolang het de exposanten maar duidelijk is dat ze zo aan de beurt zijn.
Veel exposanten hebben meerdere honden en moeten tussentijds de ene hond
terugbrengen, en de andere ophalen.
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Gun hun daarvoor de tijd. Bij CAC/CACIB shows geldt de regel dat een hond die na
aanvang van de keuring van de betreffende klasse in de ring verschijnt, alsnog gekeurd en
gekwalificeerd wordt maar niet meer voor plaatsing in aanmerking komt. Overleg hierover
met de keurmeester: misschien vindt die het geen probleem en kan de hond toch nog
meedoen. Mocht de keurmeester al met de plaatsing zijn begonnen dan is alsnog keuren
alleen mogelijk als de keurmeester akkoord is, maar aan de plaatsingen doet de laatkomer in
geen enkel geval nog mee.
Bij een KCM geldt de soepele versie van bovenstaande regel: wanneer de hond de ring
binnenkomt terwijl de keuring al begonnen is mag de hond aansluiten. Pas als de plaatsing is
begonnen kan de hond alleen nog gekeurd en gekwalificeerd, maar niet meer geplaatst
worden.

Geef de keurmeester door dat er een hond bijgekomen is. Soms is het handiger de
betreffende hond even achteraan te laten staan, ook al is de nummering dan niet op
volgorde, maar geef dat dan duidelijk door aan de schrijver en keurmeester.
Wanneer een hond pas in de ring komt wanneer de keurmeester al aan de plaatsing is
begonnen wordt de hond wel gekeurd en gekwalificeerd, maar niet meer geplaatst.
Op een KCM is het vaak wat rommeliger, omdat exposanten meerdere honden in meerdere
ringen moeten uitbrengen. Ringpersoneel dient daar soepel mee om te gaan.
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Een exposant kan misschien eerder of later gekeurd worden en eventueel tussendoor de
ring verlaten om pas bij de plaatsing terug te komen. De keurmeester moet hiervan altijd op
de hoogte zijn.
Vaak is er bij de ringpapieren een tijdschema toegevoegd. Het is aan de ringmeester dit in de
gaten te houden en de keurmeester te vertellen of er op schema wordt gelopen. De meeste
keurmeesters beginnen langzaam, maar werken daarna sneller door. Als duidelijk wordt dat
het echt te langzaam gaat wacht dan niet tot het laatste moment om de keurmeester tot
spoed te manen. Het is voor exposanten en keurmeesters prettiger wanneer de keuringen
vanaf het begin ietsje sneller gaan dan wanneer op het laatst de keuringen zouden moeten
worden afgeraffeld. Keuringen die uitlopen zijn een groot probleem wanneer daarna nog een
andere keurmeester in dezelfde ring moet keuren, of wanneer bijvoorbeeld de pups al voor
de erering worden opgeroepen terwijl ze nog in de rassenring gekeurd moeten worden.
Wanneer een keurmeester blijft weigeren om zich aan het tijdschema te houden kan de
organisatie gevraagd worden naar de ring te komen en de keurmeester hierop aan te
spreken.

Plaatsing in de klasse.
Nadat alle honden van een klasse gekeurd zijn, komen de honden met de hoogste
kwalificaties weer terug in de ring voor plaatsing. Zorg dat de plaatsingsborden dan klaar
staan. Kies een plek die goed zichtbaar is voor het publiek, maar die de honden niet in de
weg staat.
Er worden vier honden geplaatst. Wanneer er drie honden zijn met “Uitmuntend”, dan zullen
ook alle honden met een “Zeer Goed” terug moeten komen. Uit deze honden moet dan één
worden gekozen voor de vierde plaats. De overige ZG-honden verlaten hierna de ring. Nu
worden de drie U-honden geplaatst. Er wordt achterstevoren geplaatst, dus 4-3-2-1. In
bovengenoemd voorbeeld is het duidelijk dat de ZG hond alleen maar op de vierde plaats
kan komen.
Zouden er geen U’tjes zijn gegeven, dan worden vier ZG-honden geplaatst, maar zij doen
niet mee voor de verdere keuringen.
De ringmeester deelt de als eerste en tweede geplaatste exposant mee, mits de honden een
U hebben, dat zij later moeten terugkomen voor de keuring voor het kampioenschap, dus
voor beste reu of beste teef. Nummer één moet daarvoor meteen de ring in, nummer twee
moet klaar staan om eventueel mee te dingen voor het reserve kampioenschap.
Indien er meer dan vier honden een U hebben is het raadzaam de keurmeester te vragen
een voorselectie te maken van de vier beste honden. Hierna kunnen de niet geselecteerde
honden de ring verlaten en kan de keurmeester de vier honden plaatsen.
Soms gaan de plaatsingen zo snel dat het publiek geen idee heeft wat er gebeurd is. De
keurmeester of eventueel de ringmeester kan de exposanten daarom het best naar de
plaatsingsbordjes sturen.
De keurmeester plaatst de honden beginnend bij nummer 4, dan 3, dan 2 en als laatste
wordt nummer 1 geplaatst.
De ringmeester noteert de nummers en de plaatsing van de honden op de gele kaart. Daar
moet niet mee gewacht worden, maar het best kan begonnen worden met opschrijven zo
gauw de keurmeester de keuze gemaakt heeft. Het is verstandig de als vier geplaatste hond
direct te noteren. Een exposant die vierde wordt is namelijk soms teleurgesteld niet
gewonnen te hebben en loopt al snel de ring uit. De nummer 1 daarentegen wil op die positie
vaak graag even blijven staan.
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Er moet voorkomen worden dat de geplaatste honden al weggelopen zijn en teruggevonden
moeten worden voordat alles genoteerd is.
De plaatsing wordt meteen doorgegeven aan de ringmedewerkers achter de tafel, zodat daar
de keurverslagen compleet gemaakt kunnen worden.
De ringmeester bewaart de gele kaart zorgvuldig; die is weer nodig bij de eindkeuring voor
beste reu of teef (CAC, CACIB, reserve CAC en reserve CACIB) en eventueel als naslag.
Verder zijn deze notities handig voor de controle van de keurrapporten en de in te vullen
witte kaart voor de Raad van Beheer.
Voor het kampioenschap CAC/CACIB zet de ringmeester alleen plaatsingsbord 1 midden in
de ring en roept alle als eerste in hun klasse geplaatste honden (mits uitmuntend), behalve
de jongste puppy- en puppyklasse terug in de ring . De keurmeester wijst uit deze honden
één hond aan voor het kampioenschap, het CAC. Deze hond neemt plaats achter bord 1.
Vraag nu de keurmeester te wachten! Zeker voor keurmeesters uit het buitenland is dit wel
eens verwarrend, omdat in andere landen soms andere regels gelden.
De ringmeester roept nu nummer 2 (mits U) uit dezelfde klasse om zich ook in de ring te
presenteren. Het plaatsingsbord met nummer 2 wordt neergezet. De keurmeester kiest nu uit
al deze honden degene voor het reserve CAC die plaats neemt achter bordje 2.
Het is nu aan de ringmeester, niet aan de keurmeester, om na het plaatsen van de nummer 1
en 2 (CAC en reserve CAC) in de gaten te houden of de nummer 1 ook in aanmerking komt
voor het CACIB: wanneer de hond uit de jeugdklasse of de veteranenklasse komt is dat niet
zo. Komt de nummer 1 uit een andere klasse dan krijgt die ook het CACIB. Hetzelfde geldt
voor de nummer 2, die het reserve CAC heeft gewonnen. Komt de hond uit een klas waar
ook het CACIB in gegeven kan worden, dan krijgt deze automatisch het CACIB (als de
winnaar van het CAC die niet mag krijgen) of het reserve CACIB.
De regels zijn voor veel mensen verwarrend, waardoor hier regelmatig fouten bij gemaakt
worden. Het is daarom van belang de keurmeester vooraf te vragen steeds te wachten met
het maken van een keuze, totdat de ringmeester doorgeeft dat de juiste honden in de ring
staan. De exposant mag natuurlijk nooit punten mislopen door fouten of vergissingen van de
ringmedewerkers.
Niet vergeten:
• CAC gaat naar beste reu en beste teef mits uitmuntend
• Na aanwijzen van de CAC winnaar moet de 2e hond uit dezelfde klas in de ring
geroepen worden, mits die een uitmuntend heeft
• Speciale regels voor de Winner, de Benelux Winner en/of sectie shows (EDS en
WDS) staan apart in deze richtlijnen.
• In Nederland gaat het CAC naar de beste reu/teef. Dit is niet noodzakelijkerwijs de
winnaar van het CACIB. Dit is voor buitenlanders en buitenlandse keurmeesters
nogal verwarrend: in veel landen wordt namelijk eerst het CACIB gegeven aan de
beste reu/teef en het CAC wordt vaak in iedere klas uitgereikt. Maak het niet onnodig
ingewikkeld voor de (buitenlandse) keurmeester. Zorg dat de honden er staan die er
moeten staan en vraag de keurmeester om hieruit de beste aan te wijzen.
De keurmeester heeft het recht om het CACIB niet uit te reiken. Dat gebeurt soms wanneer
de CAC en reserve CAC uit een klasse komen die geen recht geeft op het CACIB, waardoor
pas de derde en vierde keus in aanmerking komen voor het CACIB. Als de keurmeester
uitmuntend heeft gegeven is de keurmeester altijd verplicht ook het CAC te geven.
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Na elk ras vergelijkt de ringmeester de gele, witte en groene kaarten met elkaar. Indien alles
klopt ondertekenen de keurmeester en ringmeester de kaarten, waarna de ringmeester de
uitslagen van dat ras op het bord schrijft. Soms doet de ringmeester dat al na elke klasse,
maar dan moet na het ondertekenen van de witte kaart nog gecontroleerd worden of alles
klopt. De ringmeester bewaart de ondertekende gele kaart en kan er nog op aangesproken
worden indien er fouten gemaakt zijn.

DE SCHRIJVER
Voor aanvang van de keuringen helpt de schrijver de ringcommissaris met het uitdelen van
de draagnummers, indien nodig. Ook is het handig om vooraf te controleren of de
keurverslagen voor alle rassen die in de ring gekeurd worden aanwezig zijn.

De taak van de schrijver is het schrijven van de keurrapporten zoals die worden gedicteerd
door de keurmeester. De schrijver zit hierbij aan tafel.
De keurrapporten zijn door de organisatie al genummerd en liggen op volgorde van keuring
en nummering. Let op of de blaadjes doordrukken: als dat zo is, zorg dan dat bij het schrijven
geen andere keurrapporten onderop liggen.
Controleer voor het schrijven of het nummer dat op het verslag staat correspondeert met het
nummer dat de exposant draagt.
De verslagen moeten worden geschreven in de taal die de keurmeester dicteert. Wanneer
men opgeeft in een vreemde taal te kunnen schrijven is het van belang ook enigszins op de
hoogte te zijn van de kynologische uitdrukkingen in die taal.
Het rapport moet geschreven worden in de taal van het organiserende land of in één van de
FCI talen (Frans, Duits, Engels, Spaans), al naar gelang de wens van de keurmeester. De
hoofdtaal/voertaal van de FCI is Engels en daardoor heeft Engels de voorkeur bij
buitenlandse keurmeesters.
De schrijver mag het keurverslag zoals de keurmeester het dicteert nooit vertalen.
De schrijver luistert aandachtig naar wat de keurmeester dicteert en schrijft woordelijk de
opgegeven tekst op. Als iets niet verstaan is mag uiteraard om herhaling gevraagd worden.
Desnoods kan aan de keurmeester gevraagd worden een woord even op een kladblaadje te
schrijven.
Wordt er hinderlijk aan of bij de tafel gepraat, dan kan vriendelijk maar dringend gevraagd
worden of het gesprek elders gevoerd kan worden: de keurmeester moet goed verstaan
kunnen worden.
Gaat het te snel dan mag ook dit gezegd worden, maar tempo is wel gewenst; de keuring
mag er niet door worden opgehouden en de keurmeester mag niet uit zijn/haar concentratie
gehaald worden.
Gebruikelijke woorden mogen indien nodig worden afgekort, maar woorden mogen nooit
weggelaten worden. De keurmeester denkt goed na over de formulering en de toon van het
verslag: dat kan door het weglaten van woorden, hoe onbelangrijk ze misschien ook lijken,
teniet gedaan worden. Er moet duidelijk geschreven worden, want ook een ander moet het
kunnen lezen. Het best kan een zwarte of donkerblauwe pen gebruikt worden en de schrijver
moet goed doordrukken: ook de kopieën moeten leesbaar zijn.
Na het schrijven van het verslag moet de kwalificatie op het rapport gezet worden. Daarvoor
moeten goed de juiste vakjes aangekruist worden.
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Voor de duidelijkheid is het aan te raden onderop het keurrapport nogmaals te schrijven wat
de betreffende hond heeft gehaald.
Dit moet dan natuurlijk wel overeenstemmen met de aangekruiste vakjes. Het is dus niet of
het één of het ander, maar allebei.
De keurrapporten van de niet aanwezige honden moeten op nummervolgorde blijven zitten.
Hiervoor wordt een kruisje in het daarvoor bestemde vakje gezet. Deze keurrapporten
worden niet weggegooid. Het secretariaat en de Raad van Beheer missen anders het
formulier en weten dan niet dat het om een absente hond gaat.
Na plaatsing van de honden moeten de kwalificaties en behaalde titels op het keurrapport
ingevuld worden. Deze gegevens moeten uiteindelijk corresponderen met de witte kaart.
Vaak wordt afgesproken dat dit door de commissaris, indien aanwezig, gebeurt zodat de
schrijver, vaak de hardste werker in de ring, even rust heeft.

DE RINGCOMMISSARIS
De ringcommissaris is degene die alle administratieve handelingen voor de correcte
afhandeling van de keurverslagen en plaatsingen in de ring verricht.
Dat begint ermee dat de commissaris degene is die het ringmandje bij het secretariaat
meeneemt en naar de ring brengt.
De commissaris controleert of alle benodigde papieren aanwezig zijn. Per ras zijn dat de
witte, gele en groene kaarten, alle kwalificatie kaarten, de in te vullen keurverslagen en de
RSI formulieren.
Indien mogelijk kan al wat worden ingevuld: op de CAC-certificaten kunnen bijvoorbeeld de
rassen die in de ring gekeurd worden al opgeschreven worden.
De commissaris zorgt ook, indien de organisatie dat zo geregeld heeft, voor het uitdelen van
de draagnummers. De exposanten komen daarvoor naar de tafel met hun bewijs van
inschrijving. Mocht het nummer niet in de ring aanwezig zijn, dan wordt de exposant verzocht
naar het secretariaat te gaan: mogelijk is iets fout gegaan, of mogelijk is niet betaald.
Er zijn exposanten die een hondenlogboek bezitten en de uitslag daarin vermeld willen zien.
Dit boekje moet vóór aanvang van de keuringen ingeleverd worden bij de commissaris die
het boekje controleert met de gegevens op het keurrapport. Aan de buitenkant van het
boekje wordt het nummer waaronder de hond wordt uitgebracht bevestigd: dat voorkomt
later veel zoekwerk. Na de keuring wordt het boekje door de commissaris ingevuld en
ondertekenend door de keurmeester.
Het komt voor dat exposanten wachten met het inleveren van het hondenlogboek tot na de
keuringen. Dit is niet toegestaan en mag niet geaccepteerd worden. De reden hiervan is dat
een exposant wacht of de hond een goede kwalificatie heeft gekregen.
De schrijver geeft doorgaans het keurrapport, na de behaalde kwalificatie te hebben
ingevuld, door aan de commissaris. Na de plaatsing van de honden vult deze de kwalificaties
en behaalde titels op het keurrapport in en controleert of de juiste vakjes zijn aangekruist.
Voor de duidelijkheid is het aan te raden onderop het keurrapport nogmaals te schrijven wat
de betreffende hond heeft gehaald. Dus bijvoorbeeld: 1 U CAC/CACIB/BOB of 1 U res. CAC.
Dit moet dan natuurlijk wel overeenstemmen met de aangekruiste vakjes. Het is dus niet of
het één of het ander, maar allebei.
Module 10
Kennis van showreglementen

19

De commissaris vult de bijbehorende certificaten plus de witte kwalificatiekaart in en
controleert die met de keurrapporten.
De keurverslagen van de honden die op geen enkele prijs aanspraak maken kunnen al
gesplitst worden in het origineel en de doorslag. De andere keurverslagen kunnen pas op het
eind van de keuring verder verwerkt worden, dus wanneer de plaatsing en eventueel het
CAC, r.CAC, CACIB, r.CACIB, BOB, BOS, beste jeugd, beste jongste pup, beste pup, beste
veteraan erop vermeld staan. Dan wordt ook het door de hond behaalde certificaat (of
certificaten) toegevoegd.
De administratie wordt per ras afgehandeld. Dus eerst moet alles afgewerkt, ingevuld en
ondertekend zijn voordat aan het volgende ras en aan het uitdelen van de keurverslagen
begonnen kan worden. De ringmeester en/of schrijver kunnen in geval van nood bijspringen.
Mocht de eerste klasse van het volgende ras in de ring groot zijn, dan zou de keurmeester
eventueel al verder kunnen gaan met keuren: de commissaris en de ringmeester hebben
dan wat meer tijd om de administratie af te handelen. Zo niet, dan zal de keurmeester even
moeten wachten voordat de keuring hervat kan worden.
Zo gauw de kampioen en de reservekampioen bekend zijn kan worden overgegaan tot het
volledig invullen van de witte kwalificatiekaart. Deze moet daarvoor gecontroleerd worden
aan de hand van de kaart van de keurmeester en die van de ringmeester. De kaarten
moeten volledig worden ingevuld en ondertekend door keurmeester en ringmeester.
De keurmeester controleert en ondertekent de certificaten en de kwalificatiekaarten. Dit moet
met de hand gebeuren, niet met een stempel. De keurverslagen hoeven niet getekend te
worden.
De keurmeester is verplicht de aanwezige RSI-formulieren in te vullen en te ondertekenen.
De organisatie heeft van tevoren hierover uitleg aan de (buitenlandse) keurmeesters
gegeven. De commissaris kan, indien mogelijk, al het aantal gekeurde honden en de
gegeven kwalificaties op dit formulier invullen, zodat de keurmeester hier niet naar hoeft de
zoeken. De opmerkingen moeten door de keurmeester zelf, dus nooit door een
ringmedewerker worden ingevuld.
De kopie-keurverslagen, inclusief de doorslag-keurverslagen van afwezige honden, worden
op nummervolgorde samengevoegd, samen met de door de keurmeester en ringmeester
ondertekende witte kaart en het RSI-formulier en afgegeven aan het
tentoonstellingssecretariaat, of de door hun aangewezen persoon, de kwalificatiekoerier.
De originele keurverslagen inclusief de behaalde certificaten worden aan het eind van de
keuring aan de exposanten uitgedeeld. Omdat exposanten na de raskeuring mogen
vertrekken gebeurt dit steeds vaker direct na de raskeuring. Er moet opgelet worden dat de
volgende exposanten in de ring, maar zeker ook de keurmeester en de schrijver hier niet
door gehinderd worden.
De ringmeester kan eventueel aan de rand van de ring gaan staan met de keurverslagen
zodat exposanten de ring niet hoeven te betreden.
De keurverslagen worden bij voorkeur alleen uitgereikt op vertoon van het draagnummer. Te
vaak raken keurverslagen zoek doordat iemand anders ze opgehaald heeft en – al dan niet
opzettelijk – vergeet aan de eigenaar van de hond te geven.
Na de keuringen ruimen de ringmedewerkers de tafel en omgeving op en geven de
exposanten nog de kans hun rapport af te halen. De keurmeester wordt gevraagd het RSIformulier in te vullen. Let op: dit is een verplichting!
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Na ongeveer een kwartier brengt de commissaris het mandje en alle papieren terug naar het
secretariaat.
VOLGORDE VAN KEURINGEN
Eerst worden alle reuen gekeurd en daaruit de beste reu gekozen. Hieraan doen alle klassen
mee, behalve de Jongste Puppyklasse en Puppyklasse.
Daarna worden alle teven gekeurd en wordt de beste teef gekozen volgens dezelfde
procedure.
Hierna wordt uit de beste reu en beste teef de beste van het ras gekozen: de BOB, Best of
Breed. De hond die niet het BOB wint wordt BOS genoemd, Best Opposite Sex.
De exposant van de BOB moet er op gewezen worden dat het verplicht is in de erering te
verschijnen voor de keuring van de rasgroep, en dat daarvoor zelf de tijd in de gaten
gehouden moet worden. Wanneer de BOB hond een veteraan, jeugdhond of gebruikshond
is, dan dient de ringmeester de exposant erop te wijzen dat deze verplicht in de keuring van
de rasgroep moet verschijnen, maar dat deelname aan een veteranenkeuring, beste
jeugdhond of beste gebruikshond (indien van toepassing) of andere aanvullende keuringen
wel mag, maar niet moet.
Alle overige “beste…keuringen” in de rasring vinden bij voorkeur plaats na de BOB keuring.
Bij warme temperaturen kan eventueel worden afgeweken voor de beste jongste puppy en
beste puppy, omdat deze klassen niet meedingen naar de BOB, maar voor de duidelijkheid
wordt er bij voorkeur voor gekozen alles na de BOB-keuring te doen, in volgorde van leeftijd
van honden in de klassen. Dus de beste jeugdhond, beste gebruikshond, beste veteraan
komen pas na de BOB-keuring. Als de beste jeugdhond, beste veteraan of de beste
gebruikshond namelijk BOB wordt, is verkiezing voor beste
jeugdhond/veteraan/gebruikshond niet meer nodig, want de BOB is dan automatisch de
beste.
Niet op elke show worden dezelfde verkiezingen gehouden, zoals eerder al in de tabel te
zien was. Maar bij de verkiezingen wordt wel steeds dezelfde volgorde aangehouden:
1.
2.
3.
4.

BOB
Beste jongste puppy van het ras
Beste puppy van het ras
Beste jeugdhond van het ras. NB – als de BOB de jeugdhond is vervalt deze keuring
en is de hond automatisch ook de beste jeugdhond. Deze hond mag dan twee keer in
de erering verschijnen.
5. Beste gebruikshond van het ras. NB – als de BOB de gebruikshond is vervalt deze
keuring en is de hond automatisch ook de beste gebruikshond en mag twee keer in
de erering verschijnen.
6. Beste veteraan van het ras. NB – als de BOB de veteraan is vervalt deze keuring en
is de hond automatisch ook de beste veteraan en mag twee keer in de erering
verschijnen.

Vroeger gold de regel “eens geslagen blijft geslagen” waarmee bedoeld werd dat elke hond
maar één keer in de erering mocht verschijnen. Hoewel soms gedacht wordt dat deze regel
nog steeds bestaat is dit is al sinds 1-8-2012 niet meer van toepassing. Naast de
rasgroepkeuring waaraan deelname voor de BOB’s verplicht is, mag ook deelgenomen
worden aan de overige keuringen zoals beste jeugdhond, beste veteraan, beste
gebruikshond, beste van de Nederlandse rassen.
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Het is dus zelfs mogelijk dat een hond drie keer in de erering komt.
Rond 15.00 uur of zoveel eerder als de organisatie noodzakelijk acht, beginnen de
erekeuringen. Houdt daarom de tijd in de gaten. Mocht de keuring uitlopen moet de
keurmeester verzocht worden wat vlotter te keuren.
De meeste tentoonstellingen hebben een tijdschema. Het is van belang daarop te letten
zodat er tijdig kan worden ingegrepen..
Als een keurmeester blijft weigeren sneller te keuren terwijl dat nodig is, moet contact
opgenomen worden met de organisatie via het secretariaat. Alleen zij kunnen maatregelen
nemen om e.e.a. te bespoedigen.
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PRAKTIJKVOORBEELDEN
De toekenning van CAC, reserve CAC, CACIB en reserve CACIB
Voor de verkiezing van beste reu of beste teef plaatst de ringmeester het bord met nummer 1
midden in de ring. De honden met 1U uit de Jeugdklasse, de Tussenklasse, de
Gebruikshondenklasse, de Openklasse, de Kampioensklasse en de Veteranenklasse worden
in de ring geroepen.
De keurmeester wordt gevraagd hieruit de beste te kiezen. Deze hond wordt beste reu, of
beste teef.
MOGELIJKHEID 1
De keurmeester kiest als beste reu of beste teef de hond uit de Openklasse, de
Tussenklasse, de Gebruikshondenklasse of de Kampioensklasse. Deze hond krijgt het CAC
en automatisch ook het CACIB. De hond neemt plaats achter bordje nummer 1.
De ringmeester vraagt de keurmeester even te wachten.
De ringmeester haalt de tweede hond uit de klasse waaruit bovengenoemde hond kwam
erbij, mits deze 2 Uitmuntend heeft gekregen.
Het bordje met nummer 2 wordt erbij geplaatst. Uit deze tweede van de klasse en de overige
klassenwinnaars kiest de keurmeester weer de beste. Komt deze 2e beste uit de
Openklasse, de Tussenklasse, de Gebruikshondenklasse of de Kampioensklasse dan krijgt
deze het reserve CAC en automatisch het reserve CACIB. Komt deze tweede beste uit de
Jeugdklasse of de Veteranenklasse dan krijgt deze alleen het reserve CAC.
Uit de overblijvende honden kiest de keurmeester dan de hond die het reserve CACIB krijgt.
Een hond in de Jeugdklasse of de Veteranenklasse kan WEL het CAC, maar NIET het
CACIB of reserve CACIB krijgen.

MOGELIJKHEID 2
De keurmeester kiest als beste reu of teef de hond uit de Jeugdklasse of Veteranenklasse.
Deze krijgt het CAC en neemt plaats achter bordje 1, maar heeft geen recht op het CACIB.
De tweede hond uit de klasse waaruit de CAC winnaar komt wordt, mits Uitmuntend, erbij
gehaald.
Bord nummer 2 wordt geplaatst.
Uit deze tweede van de klasse plus de overige klassenwinnaars kiest de keurmeester weer
de beste.
Komt deze tweede uit de Openklasse, de Tussenklasse, de Gebruikshondenklasse of de
Kampioensklasse, dan krijgt deze het reserve CAC plus het (volle) CACIB. De tweede hond
uit de betreffende klasse - mits U - komt erbij, waarna de keurmeester het reserve CACIB
kiest.
Het is mogelijk dat ook de tweede beste uit de Jeugdklasse of Veteranenklasse komt. Deze
hond krijgt dan het reserve CAC, maar niet het (reserve) CACIB.
In dit laatste geval kiest de keurmeester uit de overgebleven honden de hond die het CACIB
krijgt, waarna nummer 2 - mits U - van die klasse erbij kan komen om kans te maken op het
reserve CACIB.
Het CAC en reserve CAC moeten door de keurmeester worden uitgegeven, mits de honden
de kwalificatie “uitmuntend” hebben gekregen. De keurmeester mag het CACIB en het
reserve CACIB onthouden, iets dat regelmatig voorkomt wanneer het CAC en reserve CAC
naar een jeugdhond of veteraan is gegaan. De uiteindelijke controle of een hond wel of geen
recht heeft op het CAC ligt bij het kantoor van de Raad van Beheer. Is het CAC per abuis
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naar een hond gegaan die dat volgens de regels niet kan krijgen, bijvoorbeeld omdat de
eigenaar geschorst is, dan wordt het CAC door de Raad van Beheer automatisch
doorgeschoven naar de nummer twee enzovoort. In de ring hoeft met deze wetenschap niets
gedaan te worden en de betreffende hond kan gewoon BOB worden en meedoen aan de
competitie in de erering.
Het kan voorkomen dat bij één of meerdere rassen geen “Uitmuntend” wordt gegeven.
Dan kan het CAC en het reserve CAC niet worden uitgedeeld net zo min als het CACIB en
het reserve CACIB. Op de witte kaart wordt vermeld “Allen ZG”. Alleen een hond met de
kwalificatie “Uitmuntend” komt in aanmerking voor het CAC, CACIB of de titel Jeugdwinner,
Winner of Veteranenwinner.
SPECIALE SHOWS MET AFWIJKENDE TOEKENNING TITELS
WINNER
Bij de Winner gaat de titel Jeugdwinner naar reu en teef met de kwalificatie 1 Uitmuntend in
de Jeugdklasse. De titel Veteranenwinner gaat naar de reu en teef met 1 Uitmuntend in de
Veteranenklas. De Winner-titel gaat naar de beste reu en beste teef, dus de CAC-winnaars.
Hierdoor kan een hond op de Winner een dubbeltitel halen. Wanneer bijvoorbeeld de
jeugdreu beste reu wordt, dan krijgt deze zowel de jeugdtitel als de Winner-titel.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor een hond uit de veteranenklasse die het CAC wint.
Is de CAC-winnaar al Nederlands kampioen, dan wordt het dubbele CAC doorgeschoven
naar de hond met het reserve CAC, maar de titel wordt niet doorgeschoven. Dat
doorschuiven van de CAC-punten gebeurt door de Raad van Beheer, niet in de ring.

BENELUX WINNER
Bij een Benelux-Winnershow gaat het kiezen van de hond die de titel krijgt anders dan dat
wij in Nederland op tentoonstellingen gewend zijn. Daarom moet extra opgelet worden.
Bij de Benelux-winner gaat de titel namelijk niet automatisch naar de Beste Reu of Beste
Teef, maar naar de hond die het CACIB wint. Daarom is het bij een Benelux-show beter om
de keurmeester eerst het CACIB te laten kiezen. Hiervoor worden de honden met U1
opgeroepen van de Gebruikshonden Klasse, de Tussenklasse en de Open Klasse. De
winnaar hiervan krijgt het CACIB en is de Benelux-winner. Daarna het reserve CACIB. Pas
daarna worden de U1 van de Jeugdklasse en de Veteranenklasse erbij geroepen, waarna de
keurmeester uit alle honden in de ring het CAC en daarna het reserve CAC kiest. De hond
met het CAC is beste reu of beste teef en dingt mee naar BOB. De BOB hoeft dus niet
dezelfde te zijn als de hond met de titel Benelux-winner.
De titel Benelux Jeugdwinner gaat naar de reu en teef met 1U in de jeugdklas.
De titel Benelux Veteranenwinner gaat naar de reu en teef met 1U in de veteranenklas.
De titel Benelux Winner gaat dus naar de reu en teef die het CACIB ontvangen. Als de hond
die het CACIB krijgt al Internationaal kampioen is, dan schuift het FCI het CACIB door naar
nummer twee, dus de reserve CACIB. Dit staat los van de Benelux-Winner titel. Het CACIB
(niet in de ring, maar door de FCI) wordt doorgeschoven, maar de titel niet.
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WORLD DOGSHOW – EUROPEAN DOGSHOW
Bij de World Dogshow en European Dogshow gelden dezelfde afwijkende regels als bij de
Benelux Winner. Dus ook hier gaat de titel naar de winnaar van het CACIB, en kan het zijn
dat de BOB niet dezelfde hond is als de winnaar van de titel. Ook hier worden de punten van
het CACIB, indien de winnaar al kampioen is, doorgeschoven naar de reserve CACIB, maar
de titel niet.
De titel Europees/Wereld Jeugdkampioen gaat naar de reu en teef met 1U in de jeugdklas.
De titel Europees/Wereld Veteranenkampioen gaat naar de reu en teef met 1U in de
veteranenklas.
Bij bovenstaande bijzondere shows kan de ringmeester de plaatsing toch op de gebruikelijke
manier doen, dus eerst het CAC, daarna het CACIB, maar dan moet heel goed opgelet
worden dat niet per ongeluk de titel aan een jeugdhond of veteraan gegeven wordt. Ook voor
de keurmeester moet dan heel duidelijk gemaakt worden dat de hond die als winnaar
gekozen wordt niet automatisch de titel krijgt.
KEURMEESTERS
Het moge inmiddels bekend zijn dat voor deze module veel informatie te vinden is op de
website van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/ met name in het
Kynologisch Reglement.
Wat betreft het keurmeesterschap is veel informatie te vinden op de website van de
“Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland”, de VKK:
https://www.keurmeesters.nl
Verder is elke exterieurkeurmeester gehouden aan de regels van de FCI, zoals die te vinden
zijn op http://fci.be/en/Show-Judges-44.html onder “FCI Regulations for Show Judges”.
Het is van belang dit door te lezen.
Volgens het KR is een keurmeester: “ieder die op een expositie een oordeel over het uiterlijk
van (een deel van) de te keuren honden moet uitspreken alsmede ieder die op een wedstrijd,
examen, gedragstest of praktijkproef een oordeel over de prestaties van (een deel van) de
honden moet uitspreken, tenzij in de betreffende reglementen anders is bepaald”.
De kynologie kent dus meerdere keurmeesters, maar wordt in deze module over
keurmeester gesproken dan wordt daarmee een exterieurkeurmeester bedoeld. Het KR
omschrijft dit als volgt: “Exterieurkeurmeester: ieder die op een expositie een oordeel over
het uiterlijk van (een deel van) de te keuren honden moet uitspreken”.
Het traject om exterieurkeurmeester te worden is in Nederland lang. Uiteindelijk moet een
kandidaat keurmeester slagen voor een rasexamen, maar daartoe moet eerst het examen
van de opleiding Exterieur & Beweging met goed gevolg zijn afgelegd, wat betekent dat de
voorafgaande opleidingen (nu BFH en VKK) met goed gevolg zijn afgelegd en de kandidaat
het vereiste aantal ringfuncties heeft vervuld. Daarbij moet de kandidaat stages hebben
gelopen voor het betreffende ras en aan het opleidingstraject hebben deelgenomen. De
examens voor de BFH en VKK mogen gedaan worden zonder een opleiding hiervoor bij te
wonen, maar voor de Exterieur & Beweging is het volgen van de opleiding verplicht.
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Wanneer een kandidaat geslaagd is voor de E&B kan hij zich, met motivatie, bij een
rasvereniging aanmelden als aspirant-keurmeester voor het betreffende ras, waarbij
(aanvankelijk) een maximum geldt voor de aanmelding bij vijf rassen. Deze aanmelding moet
ook gebeuren bij de Raad van Beheer en de VKK. Een keurmeester keurt een ras volgens
de betreffende rasstandaard en heeft zich te houden aan de gedragsregels zoals opgesteld
door de Raad van Beheer en de internationale regels vastgesteld door de FCI.
De benoeming tot keurmeester gebeurt door de Raad van Beheer, onder vermelding van het
ras, of de rassen waarvoor de bevoegdheid geldt. Daartoe moeten de nodige examens met
goed gevolg gedaan zijn, maar bij fysieke of psychische ongeschiktheid, of bij bezigheden of
werkzaamheden die onverenigbaar zijn voor het keurmeesterambt kan die benoeming
geweigerd worden, of later worden ingetrokken. Daar gelden regels voor die terug te vinden
zijn in het KR.

Het KR noemt drie regels waar een keurmeester zich aan heeft te houden, namelijk:
1. Een Keurmeester mag een hond waarvan hij of één zijner huisgenoten of
familieleden tot in de tweede graad Eigenaar of Mede-eigenaar is, niet keuren.
2. Een Keurmeester mag op een Tentoonstelling waar hij keurt, geen honden in de
erering voorbrengen.
3. Een Keurmeester mag een hond die wordt voorgebracht door één zijner huisgenoten
of familieleden tot in de tweede graad niet keuren.
Een exterieurkeurmeester dient verder in zijn keuringen rekening te houden met het in de
Rasspecifieke Instructies gestelde betreffende dierenwelzijn. Deze regels zijn te vinden op
de website van de Raad van Beheer en zijn ook uitgebreid behandeld in Module 4 (Wetten
en Regels). Hij heeft zich verder te houden aan de regels zoals door de Raad van Beheer
opgesteld in het “Reglement Gedragscode Exterieurkeurmeesters”. Behalve regels voor
gedrag gaat dit reglement verder in op dierenwelzijn en ethiek.
Wegens het grote belang wordt de tekst van het “Reglement Gedragscode
Exterieurkeurmeesters” hieronder letterlijk weergegeven.

REGLEMENT GEDRAGSCODE EXTERIEURKEURMEESTERS
ALGEMEEN
Artikel 1
a. Onder een exterieurkeurmeester wordt verstaan de definitie zoals beschreven in
I.4.k. KR (“ieder die op een expositie een oordeel over het uiterlijk van (een deel van)
de te keuren honden moet uitspreken.”).
b. Dit reglement is van toepassing op alle door de Raad van Beheer benoemde
exterieurkeurmeesters en – met inachtneming van artikel 3 Kaderreglement
Kynologische Opleidingen – nog te benoemen exterieurkeurmeesters.
Module 10
Kennis van showreglementen

26

c. De exterieurkeurmeester conformeert zich aan:
a. het Internationale Reglement voor Exterieurkeurmeesters, vastgesteld door de
Fédération Cynologique Internationale (FCI);
b. de Internationale Regels voor Shows, eveneens vastgesteld door de FCI;
c. de KR regels betreffende exterieurkeurmeesters en hun optreden vastgesteld
door de Raad van Beheer;
d. de Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid, vastgesteld door de Raad van
Beheer.
DE ROL VAN DE NEDERLANDSE EXTERIEURKEURMEESTER BINNEN DE
KYNOLOGIE
Artikel 2
De exterieurkeurmeester zal bij zijn keuringen van rassen in binnen- en buitenland de
Nederlandse kynologie naar beste kunnen in positieve zin uitdragen en vertegenwoordigen.
Artikel 3
a. Van de exterieurkeurmeester wordt verwacht dat hij een proactieve en
waardevolle bijdrage zal leveren aan de Nederlandse kynologie.
b. In dat licht bezien mag van de exterieurkeurmeester verwacht worden dat hij
zoveel mogelijk gehoor geeft aan uitnodigingen c.q. oproepen tot het bijwonen
van kynologische activiteiten zoals informatiebijeenkomsten, opleidings- en/of
(bij)scholingsdagen, het begeleiden en het afnemen van rasexamens etc.
c. Is de exterieurkeurmeester niet in de gelegenheid om aan dergelijke uitnodigingen
c.q. oproepen gehoor te geven dan zal de betreffende vereniging hiervan vooraf
en tijdig in kennis worden gesteld.

GEZONDHEID EN GEDRAG HONDEN
Artikel 4
a. Voor het behoud en de verdere ontwikkeling van een ras zal de
exterieurkeurmeester naast de exterieur- en bewegingskwaliteiten, naar zijn beste
kunnen, ook de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras c.q. de hond laten
meewegen en dit in het verslag van de hond weergeven.
b. Agressiviteit en angstig gedrag van een ras/hond zullen nooit getolereerd worden
tijdens de keuring en resulteren in het diskwalificeren van de betreffende
hond(en).
KEURINGEN
Artikel 5
a. De exterieurkeurmeester beoordeelt en kwalificeert rashonden op basis van de
door de FCI vastgestelde rasstandaard van het betreffende ras of de door de
Raad van Beheer vastgestelde rasstandaard van een nationaal erkend ras.
b. Hij is er zich van bewust dat een rashond met details die kunnen leiden tot
gezondheids-, gedrag- en/of bewegingsproblemen c.q. deze tot gevolg hebben,
nimmer de kwalificatie Uitmuntend kan krijgen.
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c. Hij is er zich verder van bewust dat een rashond met details die kunnen leiden tot
gezondheids-, gedrag- en/of bewegingsproblemen c.q. deze tot gevolg hebben,
nimmer een plaatsing in de eindkeuring van een groep kan krijgen c.q. deze kan
winnen.
Artikel 6
Het door de exterieurkeurmeester op te stellen verslag van de te keuren hond zal in een
positieve zin worden samengesteld, waarbij de uiteindelijke kwalificatie en plaatsing recht
doet aan het opgestelde verslag.
Artikel 7
Keurmeesters dienen:
a. In goede fysieke en mentale conditie te zijn om de hem toegewezen honden te
keuren;
b. Bij het keuren respect te tonen voor de honden alsmede de exposanten;
c. Altijd grondig en zorgvuldig hun werk uit te voeren;
d. De keuringen effectief en vlot te laten verlopen;
e. Te keuren volgens de FCI rasstandaard van het betreffende ras;
f. Zich te conformeren aan de “FCI basisverklaring voor exterieurkeurmeesters
(honden dienen geschikt te zijn voor hun oorspronkelijke taak)”/(“Judges Code of
commitment to the welfare of pure-bred dogs”);

GEDRAG/HOUDING VAN DE EXTERIEURKEURMEESTER
Artikel 8
Elke exterieurkeurmeester van een organisatie die lid is van de FCI vervult een belangrijke
taak in de internationale kynologische wereld. Zijn gedrag dient daarom betrouwbaar en
onberispelijk te zijn, zowel tijdens zijn werk als keurmeester als in zijn privéleven.
Artikel 9
Naast de al genoemde nationale en internationale regels voor exterieurkeurmeesters geldt
nog het volgende:
a. Het is de exterieurkeurmeester niet toegestaan voor of tijdens het keuren de
catalogus van de expositie in te zien.
b. De exterieurkeurmeester dient sober en correct gekleed te zijn, in
overeenstemming met de te verrichten taak, en dient altijd correct en hoffelijk te
zijn.
c. De exterieurkeurmeester mag niet roken in de ring.
d. De exterieurkeurmeester mag geen alcohol drinken in de ring, en evenmin voor
en tijdens het keuren.
e. De exterieurkeurmeester mag tijdens het keuren geen mobiele telefoon gebruiken
in de ring.
f.

De exterieurkeurmeester mag geen dubbele keurafspraken maken. Daarbij dient
wel in acht genomen te worden dat het de plicht is van de organisatie van de
expositie waar de exterieurkeurmeester moet keuren, om hem zo spoedig
mogelijk na de schriftelijke of mondelinge overeenkomst een definitieve
schriftelijke bevestiging mét vermelding van de te keuren rassen te sturen.

Module 10
Kennis van showreglementen

28

Zo lang de exterieurkeurmeester geen definitieve schriftelijke bevestiging heeft
ontvangen, staat het hem vrij om een andere keurafspraak te maken.
g. De exterieurkeurmeester mag het tentoonstellingsterrein pas verlaten als alle met
hem overeengekomen (keur)afspraken zijn nagekomen.
h. De exterieurkeurmeester dient in uitlatingen respectvol te zijn ten opzichte van
zijn collega-keurmeesters en geen ongevraagde kritiek te uiten op de keuringen
van zijn collega-keurmeesters.
i.

De exterieurkeurmeester mag niet “solliciteren” naar keurafspraken, waar dan ook
en onder welke omstandigheden dan ook.

j.

De exterieurkeurmeester mag geen hond inschrijven of voorbrengen tijdens een
expositie waarin hij als keurmeester optreedt.

k. De exterieurkeurmeester mag tijdens een expositie waarin hij niet als keurmeester
optreedt alleen honden voorbrengen waarvan hijzelf, een partner, een lid van zijn
gezin of een persoon die met hem in zijn huishouden samenwoont, de fokker of
eigenaar of mede-eigenaar is.
l.

De exterieurkeurmeester mag geen honden keuren waarvan hij eigenaar of mede
eigenaar is geweest of die hij heeft afgericht, gehouden of verkocht gedurende de
6 maanden voorafgaande aan de expositie waarin hij als keurmeester optreedt.
Hetzelfde geldt voor honden in eigendom van een partner, een lid van zijn gezin
of een persoon die met hem in zijn huishouden samenwoont.

m. De exterieurkeurmeester dient kritiek die geuit wordt op diens keuren op gepaste
wijze te respecteren. Kritiek die niet is gebaseerd op het leveren van een positief
kritische visie, maar bedoeld om de exterieurkeurmeester als keurmeester in een
kwaad daglicht te stellen of diens reputatie te beschadigen, kan hij rapporteren –
vergezeld met bewijsmateriaal en feiten – bij de Raad van Beheer die deze
kwestie zo nodig ter beoordeling aan het Tuchtcollege zal voorleggen.
n. De exterieurkeurmeester houdt er bij het aannemen van keuringen van een en
hetzelfde ras rekening mee dat deze keuringen op gepaste wijze over een langere
periode zijn verspreid, met dien verstande dat tussen twee keuringen van een en
hetzelfde ras in Nederland op een CAC en/of CACIB tentoonstelling ten minste 6
maanden verstreken moet zijn. Deze regel geldt niet voor het aannemen van
keuringen tijdens activiteiten van de rasverenigingen.
o. De exterieurkeurmeester houdt er bij het aannemen van eindkeuringen van
rasgroepen op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling rekening mee
dat een en dezelfde rasgroep niet binnen een periode van 6 maanden weer door
hem wordt gekeurd.
p. De exterieurkeurmeester mag niet samen met de exposanten waarvan hun
honden door hem zullen worden gekeurd naar de desbetreffende exposities
reizen.
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q. De exterieurkeurmeester mag onder geen beding sociale omgang hebben met of
verblijven bij de exposanten waarvan hun honden door hem zullen worden
gekeurd. Een keurmeester mag dat slechts doen NA AFLOOP van de expositie.
r.

De exterieurkeurmeester verplicht zich mee te werken aan onderzoeken naar de
gezondheid, welzijn en gedrag van rashonden zoals deze door het bestuur van de
Raad van Beheer als zodanig worden vastgesteld. Daarbij behoort ook het
naleven van de Rasspecifieke Instructies en het schriftelijk vastleggen van de
bevindingen tijdens het keuren van rassen die in het boekwerk “Rasspecifieke
Instructies” zijn opgenomen.

s. De exterieurkeurmeester verplicht zich mee te werken aan onderzoeken naar de
gezondheid, welzijn en gedrag van rashonden zoals deze in het land waar hij
keurt, zijn vastgesteld door de overkoepelende kynologische organisatie.

OVERTREDINGEN
Artikel 10
a. Overtredingen en klachten op basis van dit reglement “Gedragscode
Exterieurkeurmeesters” worden per individuele overtreding c.q. klacht door het
bestuur van de Raad van Beheer onderzocht en zo nodig ter behandeling en
besluitvorming doorgezonden aan het Tuchtcollege.
b. Het bestuur van de Raad van Beheer kan op basis van het bepaalde in het
Kynologisch Reglement keurmeesters en/of officials voor een bepaalde periode
schorsen indien de zaak wordt doorgezonden aan het Tuchtcollege. De schorsing
eindigt automatisch na de uitspraak van het Tuchtcollege.

c. De procedure met betrekking tot de behandeling van overtredingen en klachten
door het Tuchtcollege is vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

RECHTSKRACHT
Artikel 11
Dit reglement treedt in werking na publicatie en geldt voor alle door de Raad van Beheer
benoemde en nog te benoemen exterieurkeurmeesters.
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